Hjortdal
Dyrefarm

28,4 km
Slettestrandvej 52
9690 Fjerritslev
Hjortdal Dyrefarm er beliggende midt i den
naturskønne Svinkløv Plantage kun 1,5 km fra
Vesterhavet ved Slettestrand. Parken er på 10 tdl. Ud
over legepladser og mange spændende dyr tilbydes
minigolf og i højsæsonen ponyridning. I parken er
omkring 350 dyr fordelt på ca. 50 racer. Du kan opleve
mange klappedyr som f.eks. diverse får- og gederacer,
kaniner og æsler. Derudover findes der eksotiske dyr
som bl.a. vaske- og næsebjørne, kænguruer, diverse
egern, fugle og polarræve.
3 min (1,2 km)

Læs mere om disse og alle de
andre spændende steder i THY, på
MORS og omkring FJERRITSLEV
på vores hjemmeside!

thynatur.dk

Fosdalen & Lien
32,1 km
Fosdalvej 69
9690 Fjerritslev

Fosdalen skærer sig ned i Danmarks længste
indlandsklit, Lien. Fosdalen er kildevæld og fantastiske
udsigter og stedet er en del af Danmarks Naturkanon.
Fra udsigtspunktet længst ude på kanten har du en
skøn udsigt over Vesterhavet. Fosdalen er et af Han
Herreds mest kendte udflugtssteder og et af de bedst
besøgte naturområder i Nordjylland. 6 min (4,9 km)

Janum Kjøt
29,8 km
Elmevej 29
9460 Brovst

Nær Brovst findes Jyllands største vandreblok. En
vandreblok er en type sten, som kun findes som
grundfjeld i et mindre område, og som er blevet ført med
af indlandsisen under istiden. Janum Kjøt består af
gnejs og granit. Den måler 7 meter i længden, 4 meter i
bredden, og største højde er 3,5 meter. 8 min (4,8 km)

Kærupvej 9 - 7741 Frøstrup
29 42 01 02 –
kontakt@thynatur.dk

1t. 12min. – 46 km.

Fjerritslev

Thorup Strand
Røgeri
10,6 km
Toftholmvej 43
9690 Fjerritslev

Thorupstrand Røgeri er mere end blot røgvarer, fersk
fisk og delikatesser. Det er også historien om tre
søskende, som er opvokset i en rigtig fiskerfamilie i
Thorupstrand og drevet af en passion for lokale råvarer,
bæredygtigt fiskeri og den personlige kontakt med
kunderne. Hver dag, hele året rundt – når det
vindblæste Vesterhav tillader det – stævner Jesper og
Bo ud for at fange fisk. Nogle af dem ender samme dag
på Thorupstrand Røgeri.

Thorup Strand
14,4 km
Thorupstrandvej 329
9690 Fjerritslev

Thorupstrand er i dag Nordeuropas største
kystlandingsplads, hvor fiskerbådene fortsat bliver
trukket op på stranden, og 19 både med omkring 30
fiskere er tilknyttet stedet. Der fiskes ud fra bæredygtige
principper – dvs. naturskånsomt fiskeri med garn og
snorrevod, men ikke trawl. Derfor er fisk fra
Thorupstrand fanget uden at ødelægge havets rigdom.
Måske kan du være heldig at møde “Gutterne på
kutterne”. De lokale helte, der kæmper en brav kamp
for at bevare kystfiskeriet i Thorupstrand. De er kendt
fra TV-serien af samme navn.
7 min (4,9 km)

Klim Kalkovn
13,6 km
Klim Strandvej 68
9690 Fjerritslev

Klim Kalkovn er et bevaringsværdigt museum
og naturrum, der med udgangspunkt i stedets særlige
kultur- og naturhistoriske værdi formidler og udstiller
viden om kalk, samt naturen og området ved Klim Bjerg
og Klim Klitplantage.
8 min (6,3 km)

Fjerritslev Bryggeri& Egnsmuseum
18,9 km
Østergade 1
9690 Fjerritslev

Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri ligger på
hovedgaden i Fjerritslev. Her byggede
P. Kjeldgaard et øl bryggeri i slutningen af 1800tallet. For den svimlende sum af 60.000 kroner opførte
han den eneste bygning med to etager på hele vejen
mellem Aalborg og Thisted. Den mættede duft af malt
og gær er der ikke mere, men ellers står det hele klar,
så man kunne begynde at brygge øl i morgen.
Der har været brygget tusindvis af liter øl i perioden fra
1897 – 1968.
7 min (7,1 km)

Kongestenen

26,8 km
Grønnestrandvej 230
9690 Fjerritslev

Kun ca. 15 minutter øst for Thorup Strand ligger et af
Danmarks smukkeste landskaber. Kong Frederik VI
besøgte egnen i 1824 og udbrød efter sigende: “Dette
øde sted er den skønneste plet i mit rige!” Jorden
tilhørte dengang herregården Aagaard som ligger lidt
syd for Fjerritslev og ejeren heraf opførte da også en
mindesten for kongen efter hans besøg. Stenen står der
endnu.
12 min (8,1 km)

Lyngmøllen

26,8 km
Grønnestrandvej 230
9690 Fjerritslev

Lyngmøllen som også kaldes Grønnestrand Mølle eller
Grønnestrand Vindmølle, fungerede som kornmølle helt
frem til omkring 1930. Oprindeligt blev møllen tækket
med strå, men det blev senere udskiftet til lyng. Det er i
dag Danmarks eneste lyngklædte mølle. Møllen
fungerede i en årrække som sommerpensionat, men i
dag er det kun muligt at besigtige møllen udefra.
Lyngmøllen, som er en hollandsk vindmølle, blev fredet i
1986 og restaureret i årene 1989-90.
1 min (0,1 km)

Svinkløv
Badehotel

28,3 km
Svinkløvvej 593
9690 Fjerritslev
Svinkløv Badehotel ligger i den yderste klitrække i
bunden af Jammerbugten. Hotellet er oprindeligt fra
1925, men i september 2016 blev en altopslugende
brand en del af hotellets historie. Nu er Svinkløv
Badehotel genrejst i den fineste balance mellem nutid
og datid. Tegnet af Praksis Arkitekter og bygget af
lokale og dygtige ildsjæle.
8 min (3,5 km)

Galleri Lien

28,3 km
Slettestrandvej 82
9690 Fjerritslev

Galleri Lien bliver også kaldt det Jyske Louisiana.
Center for moderne kunst og med Danmarks smukkeste
beliggenhed. Galleri Lien, også kaldet Lien Kunstcenter,
blev indviet i 1967 som et unikt udstillingssted for
danske kunstnere. Kunstcenteret er beliggende
i Slettestrand og byder på en betagende udsigt over
hele Jammerbugten.
3 min (1,2 km)

